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 .وأرجو أن تكون الرسائل باللغة العربية 
 ...واهللا الموفق 

 
 .وبعد......تحية المودة والتقدیر

 
           !.  وليس للنشر؟:، أحباء مصرقوم یعقلونهدیة ل

 !. ؟...لمقاومة اإلرهاب:  سلسلة بحوث ودراسات ابن عساآر المعاصر
 !.؟...لحمایتهم من االنضمام لجماعات اإلرهاب.یعرفه أوالدكوإذا نال هذا البحث رضا ك أرجو منك  

 .نداء إلي الشرفاء في آل مكان وزمان
 .الفرقان ) 30 . (☯َیاَربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا َوَقاَل الرَُّسوُل 

 .ابن عساآر المعاصر یرد على فضيلة األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم
 .؟.!ُمصيبة آبرى أن یقول

 :األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة األزهر األسبق  وأستاذ الحدیث
 !.؟!؟!؟. ُهریرة آیة الكرسي وفضلهاالشيطانُ علم أبا

أنوار ) 10(ص الفكر الدینيم في صفحة1999 ینایر 15یوم :  مقال نشراألستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم فيهذا الكالم آتبه 
 ...!رمضاناألهرام یوميا في شهر جریدة نشرها ترمضان التي 

 ...!.م 6/6/2003في جریدة صوت األزهر في :  آتبهمقالونفس ال
 ...!في هذا البحث) 4(ص:نص المقال اقرأ 

 .الرد الجميل
 . صاحب الخلق العظيم ،دفاًعا عن الصادق األمين 

 . عليه الصالة والسالم األسوةالحسنة لكل المؤمنين، المبعوث رحمة للعالمين
 .رؤیة قرآنية لحقيقة المرویا ت التي تخالف آتاب اهللا

 ؟...!وما أسهل الفتوى بقتل النفس.الروایة المخالفة لكتاب اهللا واإلرهاب یوجد ب.السالم یعم مصر باآلیة
 الحدیث المشهور ال ُیكّفر :[ له هذه الفتاوى المهمة والتي تؤآد علي أن الكریم نقدم لهئوحتى یطمئن القارفي البدایة 

  .؟].!!!ُمْنِكُره
ال ُیَكّفر ُمنِكر حدیث اآلحاد ولو آان   :" ه اهللافتوي  شيخ  األزهر الشریف األسبق الشيخ محمد الخضر ُحسين رحم    *** 

الحدیث المشهور ال ُیكّفر ُمْنِكُره : " و فتوي الشيخ طاهر بن صالح الجزائري الدمشقي رحمه اهللا الذي یقول فيها *** .صحيحا 
 .عليه الصالة والسالم ألن إنكاره ال ُیؤدى إلي تكذیب النبي 

. 
وإذا اعتبر : ُحكم جاحد خبر اآلحاد   ." الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه اهللاو فتوي شيخ األزهر السابق *** 

 خبراآلحاد 
 . دليًال علي مسألٍة وقع الخالف فيها فُحكم ُمنكر ُحجيته أنه ال ُیَكفَّر 

عند وفضيلته أول إمام ألهل السنة في مصر . في أحادیث اآلحاد . و فتوى  الشيخ محمود محمد خطاب ألسبكي***  
 .م 1913إنشاء الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة عام 

إن حدیث اآلحاد ال یكفي لتكوین عقيدة ، یطمئن المرء إليها ، ویعلق أمله یوم لقاء اهللا  :4 ص 1قال في آتابه الدین الخالص جـ 
ر ليسوا أنبياء وبالتالي فإنه یجوز عليهم وهم بش. عليها ، ألن رواة اآلحاد ليسوا معصومين وليست أخبارهم متواترة المعنى 

النسيان ، وحينئذ ال یكون صدقهم معلوًما بل مظنوًنا، فثبت أن خبر الواحد مظنون ، ووجب أن ال یجوز التمسك به في العقائد 
 .هـ .أ.

  
هم منارة العلم ومصابيح الهدي، ال عالقة بين البحث العلمي ومشاعر الحب والُكره، واألئمة الكبار هم ُشيوخنا جميعًا، و: المقدمة

 في ُآتبهم مخالفًا آتاب اهللا وحقائق العلم ليس منهم ءولكن ُأجزم بأن ما جا. وهم بشر والبشر ُیصيب وُیخطئ وحِِسابه علي اهللا
وإنما من وضع الوضَّاعين من بعدهم الذین استغلوا أسماءهم في الدس والوضع حسب أهوائهم المریضة ومقاصدهم 

وما ینطبق علي هؤالء العلماء الشرفاء ینطبق علي بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم الذین ُنسبت إليهم أقوال ...!.المشبوهة
 . تخالف آتاب اهللا وحقائق العلم  ومنهم علي سبيل المثال أبو هریرة 

دیًرا وإآباًرا  لعلمائنا في آل البحث العلمي في مجال الفكر اإلسالمي وثقافته یزیدنا احتراًما وتق و ،العلم رحٌم بين أهلهو
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وأن .  بمن سبقونا باإلیمان مع النبيين والصدیقين والشهداء قناحِِِْلاألحياء منهم واألموات ، نسأل اهللا الكریم أن یُِ، التخصصات 
 .عليه الصالة والسالم والتأسي برسول اهللا ، حياء منهم نعمة التدبر لكتاب اهللا ألاو نَایرزق

 .   رر وُتنّفوليس بأخالق الكهنوت التي ُتكّف ُقه القرآن لكي یتعاملوا معنا بهذه األخالق القرآنيةالذي آان ُخُل
  ومن  ،الكریمُمنكرها ُمنكر للقرآن و قوًال وفعًال وإقرارًا ، هي التطبيق العملي لكتاب اهللا الصحيحة السنة النبویة الشریفة و

 .والسالم عليه الصالة  المستحيل أن یقول رسول اهللا 
  ، وهناك من األقوال واألفعال ما ُنسب إلي رسول ، ، ًاوليس ُمبتدعله ألنه ُمتبع و ُیخالف حقائق العلم  ، ما ُیخالف  آتاب اهللا ، 

 .عليه الصالة والسالم اهللا 
خالف آتاب اهللا ل ما ُی ُآنكرُنمعهم ونحن ، وآل ُعقالء األمة نع اإلرهاب في مجتمعات المسلمين  سببا في ُصت  وآان-  بالباطل–

وغيرها من الروایات التي تتكلم عن غيب في الماضى أو في المستقبل ولم یأتى ِذآرها في القرآن الكریم  . من روایات اإلرهاب
الدجال ، والمهدي المنتظر ،  وفقأ موسي لعين َمَلك الموت وغيرها من الروایات التي تتحدث عن غيب لم یأت ذآره في [ مثل 

 .عليه الصالة والسالم وذلك ألن النبي !!!. ] ب اهللا آتا
 :بنص القرآن الكریم الیعلم الغيب ، وقال له الحق تبارك وتعالي 

َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنْا ِإالَّ َنِذیٌر  ُقل الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َوَال َضرًّا ِإالَّ َما َشاء الّلُه َوَلْو ُآنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب َالْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما  
 .  األعراف 188 آیة ☯َوَبِشيٌر لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن 

 .عليه الصالة والسالم  ل حدیث ُیخالف القرآن الكریم ليس من رسول اهللا وُآ
 ] !!!.هـ 261 ت -هـ 206م[ وُمسلم ]  هـ 256 ت -هـ 194م [في البخاري  مهما صح سنده وورد

 : الغيب ویقول له الحق تبارك وتعالي م ُمتَِّبٌع ألمر اهللا آما أنه ال یعل لرسول وا
ى  ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ ُقْل َهْل َیْسَتِوي اَألْعَم

سورة یونس  109 ☯ َواتَِّبْع َما ُیوَحى ِإَلْيَك َواْصِبْر َحتََّى َیْحُكَم الّلُه َوُهَو َخْيُر اْلَحاِآِميَن  50. األنعام ☯َواْلَبِصيُر َأَفَال َتَتَفكَُّروَن 
 . سورة  األحزاب  2 ☯ ا  َواتَِّبْع َما ُیوَحى ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ِإنَّ اللََّه َآاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًر.

 . سورة  األنعام 106  ☯  اتَِّبْع َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِآيَن
ن رَّبِّي َهـَذا َبَصآِئُر ِمن رَّبُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم  َوِإَذا َلْم َتْأِتِهم ِبآَیٍة َقاُلوْا َلْوَال اْجَتَبْيَتَها ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما ِیوَحى ِإَليَّ ِم*

 . األعراف 203  ☯ُیْؤِمُنوَن 
 ُأَبدَِّلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي  َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَیاُتَنا ببنات َقاَل الَِّذیَن َال َیْرُجوَن ِلَقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهـَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َیُكوُن ِلي َأْن*

 . یونس 15 ☯ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َیْوٍم َعِظيٍم 
 . األحقاف 9 ☯ا ُیوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإلَّا َنِذیٌر مُِّبيٌن   ُقْل َما ُآنُت ِبْدًعا مِّْن الرُُّسِل َوَما َأْدِري َما ُیْفَعُل ِبي َوَلا ِبُكْم ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّا َم
 .عليه الصالة والسالم وهناك من األقوال ما ُنسب إلي رسول اهللا 

  وآان سببا في ُصنع اإلرهاب في مجتمعات المسلمين ، ونحن ُننكر آل ما ُیخالف آتاب اهللا من روایات اإلرهاب ، - بالباطل –
لسلف الصالح إلي ضرورة توثيق السنة فتعددت درجات الحدیث وفق قواعد مصطلح الحدیث وعلي ضوئه تبينوا ولقد التفت ا

 .عليه الصالة والسالم المتواتر واآلحاد  والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب والمدلس به علي رسول الله
 .المتواتر عسر جدا ) ألحازمي (وقال 

 !أسباب إصدار هذا البحث 
. هـ 1424من ربيع الثاني6= م 2003  / 6 /6:أحمد عمر هاشم في جریدة صوت األزهر الصادرة یوم / د. أهآتبلي ما للرد ع

 :تحت عنوان ] 6صـ [
 . ؟!!!أن الشيطان یعلم أبا هریرة آیة الكرسي : وقال.؟.].! فضل آیة الكرسي–تفسير القرآن الكریم بالسنة النبویة [ 

 .في الصفحة الدینية التي ینشرها األهرام یوميا في شهر رمضان.م1999= هـ 1420في رمضان ونفس الكالم آتبه قبل ذلك 
 :نص مقال

  :آتب یقول:األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم 
اللَُّه َلا * ٌة َوَلا َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهْم الظَّاِلُموَن َیاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأنِفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُآْم ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم َلا َبْيٌع ِفيِه َوَلا ُخلَّ* 

 َبْيَن ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َلا َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَلا َنْوٌم َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإْذِنِه َیْعَلُم َما
َأْیِدیِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا ُیِحيُطوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإلَّا ِبَما َشاَء َوِسَع ُآْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَلا َیُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ 

 الَغيِّ َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّه َفَقْد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َلا انِفَصاَم َلا ِإْآَراَه ِفي الدِّیِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمْن* اْلَعِظيُم 
ِلَياُؤُهْم الطَّاُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم اللَُّه َوِليُّ الَِّذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوالَِّذیَن َآَفُروا َأْو* َلَها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

 .البقرة ) 257-254ِمْن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  آیة من 
م ال فداء فيه وال  یأمر اهللا باإلنفاق قبل أن یأتي یو:شارحا النص الكریم السابق  وبعد ذلك قال األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم

صداقة تنفع وال شفاعة بغير إذن اهللا وال أحد أظلم ممن أتى إلى ربه في نذلك اليم آافرًا ثم تأتى آیة الكرسي وهي أفضل آیة في 
 آتاب اهللا وفيها بعض أوصاف اهللا تعالى وأنه الدائم الباقي والقائم بتدبير الخلق ال یشبه المخلوقين  فال یعتریه نعاس وال نوم

 وجميع ما في السماوات واألرض في 
ملكه وخلقه  وآلهم عبيده وال شفاعة إال بإذنه ،  وعلمه أحاط بالدنيا واآلخرة وال یعلم أحد شيئا من علمه إال بما أراد أن یعرفهم 

لقادر القاهر به عن طریق رسله ، وأحاط علمه السماوات واألرض آما أحاط ملكه بهما وال یثقله حفظ السماوات واألرض فهو  ا
أیدخل بعضى : الكبير المتعالي ،ونزل فيمن آان له من األنصار أوالد أراد أن یكرههم علي اإلسالم وهو أبو الحصين حين قال 
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فقد ظهر الغي والرشد فالذي آفر بالشيطان واألصنام وآمن باهللا فهو متمسك بالعقد .  ☯  ال إآراه في الدین النار وأنا أنظر 
ال ینقطع واهللا سميع لقوله عليم بفعله ، وهو سبحانه ناصر الذین آمنوا وهو الذي یخرجهم من الكفر إلي اإلیمان وأما المحكم الذي 

الكافرون فبالعكس یخرجون إلي الظالم وهم مخلدون في النار جزاء عملهم واعتقادهم وسلوآهم فأولياؤهم الشياطين یخرجونهم 
 ) .. .هم في النار دائمون فيها ال یخرجون منها أبدًا من اإلیمان إلي الشك والغي والضالل و

  –وفي فضل آیة الكرسي وصفة إبليس اخرج البخاري بسنده : األستاذ الدآتور أحمد عمر هاشم ثم قال
ِحْفِظ َزَآاِة َرَمَضاَن َفَأَتاِني آٍت َفَجَعَل َیْحُثو ِمْن َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َوآََّلِني َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِب((

ْيُت الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه َوُقْلُت َواللَِّه َلَأْرَفَعنََّك ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنِّي ُمْحَتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل َوِلي َحاَجٌة َشِدیَدٌة َقاَل َفَخلَّ
َعْنُه َفَأْصَبْحُت َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َیا َأَبا ُهَرْیَرَة َما َفَعَل َأِسيُرَك اْلَباِرَحَة َقاَل ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِدیَدًة 

َقْد َآَذَبَك َوَسَيُعوُد َفَعَرْفُت َأنَُّه َسَيُعوُد ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَُّه َسَيُعوُد َوِعَياًلا َفَرِحْمُتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َقاَل َأَما ِإنَُّه 
ْيِه َوَسلََّم َقاَل َدْعِني َفِإنِّي ُمْحَتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل َلا َفَرَصْدُتُه َفَجاَء َیْحُثو ِمْن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت َلَأْرَفَعنََّك ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَل

 َأُعوُد َفَرِحْمُتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َفَأْصَبْحُت َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َیا 
 َشَكا َحاَجًة َشِدیَدًة َوِعَياًلا َفَرِحْمُتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َقاَل َأَما ِإنَُّه َقْد َآَذَبَك َوَسَيُعوُد َفَرَصْدُتُه َأَبا ُهَرْیَرَة َما َفَعَل َأِسيُرَك ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّه

 َمرَّاٍت َأنََّك َتْزُعُم َلا َتُعوُد ُثمَّ َتُعوُد َقاَل َدْعِني الثَّاِلَثَة َفَجاَء َیْحُثو ِمْن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه َفُقْلُت َلَأْرَفَعنََّك ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َوَهَذا آِخُر َثَلاِث
َتْخِتَم اْلآَیَة ُأَعلِّْمَك َآِلَماٍت َیْنَفُعَك اللَُّه ِبَها ُقْلُت َما ُهَو َقاَل ِإَذا َأَوْیَت ِإَلى ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَیَة اْلُكْرِسيِّ اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َحتَّى 

َفِإنََّك َلْن َیَزاَل َعَلْيَك ِمْن اللَِّه َحاِفٌظ َوَلا َیْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصِبَح َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َفَأْصَبْحُت َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
 ا َرُسوَل اللَِّه َزَعَم َأنَُّه َوَسلََّم َما َفَعَل َأِسيُرَك اْلَباِرَحَة ُقْلُت َی

ُیَعلُِّمِني َآِلَماٍت َیْنَفُعِني اللَُّه ِبَها َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َقاَل َما ِهَي ُقْلُت َقاَل ِلي ِإَذا َأَوْیَت ِإَلى ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَیَة اْلُكْرِسيِّ ِمْن َأوَِّلَها َحتَّى َتْخِتَم 
 ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َوَقاَل ِلي َلْن َیَزاَل َعَلْيَك ِمْن اللَِّه َحاِفٌظ َوَلا َیْقَرَبَك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصِبَح َوَآاُنوا َأْحَرَص َشْيٍء َعَلى اْلآَیَة اللَُّه َلا ِإَلَه

َوُهَو َآُذوٌب َتْعَلُم َمْن ُتَخاِطُب ُمْنُذ َثَلاِث َلَياٍل َیا َأَبا ُهَرْیَرَة َقاَل َلا َقاَل َذاَك اْلَخْيِر َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَما ِإنَُّه َقْد َصَدَقَك 
 . رواه البخاري )) َشْيَطاٌن 
  -روى اإلمام أحمد . وفي آیة الكرسي اسم اهللا األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب  : أحمد عمر هاشم/د .ویقول أ
إن فيهما ) اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ( في هاتين اآلیتين سمعت رسول اهللا :  عن أسماء بنت یزید بن السكن قالت – بسنده

 اسم اهللا األعظم ، رواه أحمد 
 األعظم الذي إذا سئل به اسم اهللا: وعن أبى أمامة رضي اهللا عنه یرفعه قال . وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح 

 اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  أما البقرة في"طه " و"  آل عمران"و" البقرة " سورة :  أعطى وإذا دعي به أجاب في ثالث 
َعَنْت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل َو وفي طه  ) 2 (☯ َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  اللَُّه)1( الموفي آل عمران  . ☯

 . أحمد عمر هاشم أستاذ الحدیث ورئيس جامعة األزهر / د. انتهي المقال الذي آتبه أ. ☯ ُظْلًما 
سورة ) 17. ( ☯  َفَهْل ِمْن ُمدَِّآر َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْآِر :  علي عنوان مقاله ونذآر قول اهللا سبحانه وتعالىونبدأ بالرد

 .القمر
 :ونسأل الدآتور

 !.؟.وهل المبين محتاج لمبين . أم ُمحتاج لُمدآر ؟.  هل الُميسر من اهللا ُمحتاج لتفسير ؟
لبشر الظني  في أمور دیننا أم ُنَحكِّم آالم ا☯…ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء … وهل ُنَحكِّم آتاب اهللا وهو القطعي الثبوت و هو 

 . الثبوت ؟
 :  وُیؤآد ذلك قول الحق تبارك وتعالي في آتابه الكریم 

 .سورة النحل89 ☯ . َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن 
 -للصواب ورحمة .  أي هادیا أقوى هدایة -ج إليه اإلنسان، وُهدًى  هو البيان التام لكل شيء یحتا-الكتاب ـ القرآن ، تبياًنا 

 .أي سبب رحمة لجميع الخلق ، وُبشرى ـ أي ومبشر بالسعادة لمن یتبعه  
عليه  رحمة اهللا ؛آان عميًدا ) م 1979م وتوفي 1888ولد. ( للشيخ عبد الجليل عيسى ).  المصحف الميسر (  انظر [ 

 لكليتي اللغة العربية 
ُأصول الدین  ومن أعظم العلماء  باألزهر الشریف في القرن العشرین صاحب آتاب صفوة صحيح البخاري وآتاب ماال و

 . ].یجوز الخالف فيه 
وخير دليل علي ذلك مقالك !!!. بيان اآلیة باآلیة هدایة ، وبيان اآلیة بالروایة ، باطل  ألن اآلیة یقين والروایة ظن  : یا دآتور

ولقد انتشر اإلرهاب في مجتمعات ]   .أن الشيطان علم أبا هریرة آیة الكرسي : [ يه ُمعتمدًا علي روایة ُمدلس الذي تقول ف
ليس من اإلسالم ألن اإلسالم دین السالم والرحمة والحب بين البشر ،وشرع القتال دفاعا وليس  المسلمين بالروایة ،واإلرهاب

من سورة یوسف ] 24[اقرأ تفسير الطبري  والقرطبي وغيرهما لآلیة رقم :  بالروایة عدوانا ، وأعطيك مثاال آخر لفساد التفسير
  :والتي یقول الحق فيها 

 . ☯ َلِصيَن َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوَلا َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِِّه َآَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخ
 ) !. جلس منها مجلس الرجل من زوجته وفك التكة  (-  اعتماًدا علي روایة –تجد هما یقوالن   

 .وغيرهما ] !!!. هـ 261 ت -هـ 206م[ وُمسلم ]  هـ 256 ت -هـ 194م [ورد في البخاري !!!]  الكبير ةرضاع[واقرأ روایة 
َن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َجاَءْت اْمَرَأٌة ِمْن اْلَأْنَصاِر ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَلا َعْن ِهَشاٍم َقاَل َسِمْعُت َأَنَس ْب{ : واقرأ

 ] . هـ 256 ت -هـ 194م [رواه البخاري } ِبَها َفَقاَل َواللَِّه ِإنَُّكنَّ َلَأَحبُّ النَّاِس ِإَليَّ 
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 :ِحلُّ ِمْن النَِّساِء َوَما َیْحُرُم َباب َما َی ... واقرأ
َوَقاَل ِعْكِرَمُة َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِإَذا َزَنى ِبُأْخِت اْمَرَأِتِه َلْم َتْحُرْم َعَلْيِه اْمَرَأُتُه َوُیْرَوى َعْن َیْحَيى اْلِكْنِديِّ َعْن الشَّْعِبيِّ وَأِبي َجْعَفٍر  (( ... 

ْن َأْدَخَلُه ِفيِه َفَلا َیَتَزوََّجنَّ ُأمَُّه َوَیْحَيى َهَذا َغْيُر َمْعُروٍف َوَلْم ُیَتاَبْع َعَلْيِه َوَقاَل ِعْكِرَمُة َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِإَذا َزَنى ِفيَمْن َیْلَعُب ِبالصَِّبيِّ ِإ
َمُه َوَأُبو َنْصٍر َهَذا َلْم ُیْعَرْف ِبَسَماِعِه ِمْن اْبِن َعبَّاٍس َوُیْرَوى َعْن ِبَها َلْم َتْحُرْم َعَلْيِه اْمَرَأُتُه َوُیْذَآُر َعْن َأِبي َنْصٍر َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َحرَّ

َیْعِني ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َوَجاِبِر ْبِن َزْیٍد َواْلَحَسِن َوَبْعِض َأْهِل اْلِعَراِق َتْحُرُم َعَلْيِه َوَقاَل َأُبو ُهَرْیَرَة َلا َتْحُرُم َحتَّى ُیْلِزَق ِباْلَأْرِض 
 256 ت -هـ 194م [رواه البخاري )) ُیَجاِمَع َوَجوََّزُه اْبُن اْلُمَسيَِّب َوُعْرَوُة َوالزُّْهِريُّ َوَقاَل الزُّْهِريُّ َقاَل َعِليٌّ َلا َتْحُرُم َوَهَذا ُمْرَسٌل

 .].؟] . [!!!هـ 
رواه )) . َلْيِه َوَسلََّم ُسِحَر َحتَّى َآاَن ُیَخيَُّل ِإَلْيِه َأنَُّه َصَنَع َشْيًئا َوَلْم َیْصَنْعُه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َع: (( حدیث السحرواقرأ

 .  البخاري
ُل الشَّْيَء َوَما َیْفَعُلُه َحتَّى َآاَن َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ُسِحَر النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َآاَن ُیَخيَُّل ِإَلْيِه َأنَُّه َیْفَع: وفي روایة أخري

َذاَت َیْوٍم َدَعا َوَدَعا ُثمَّ َقاَل َأَشَعْرِت َأنَّ اللََّه َأْفَتاِني ِفيَما ِفيِه ِشَفاِئي َأَتاِني َرُجَلاِن َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد َرْأِسي َواْلآَخُر ِعْنَد ِرْجَليَّ َفَقاَل 
 َوَجُع الرَُّجِل َقاَل َمْطُبوٌب َقاَل َوَمْن َطبَُّه َقاَل َلِبيُد ْبُن اْلَأْعَصِم َقاَل ِفيَما َذا َقاَل ِفي ُمُشٍط َوُمَشاَقٍة َوُجفِّ َطْلَعٍة َذَآٍر َأَحُدُهَما ِلْلآَخِر َما

 َوَسلََّم ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل ِلَعاِئَشَة ِحيَن َرَجَع َنْخُلَها َآَأنَُّه ُرُءوُس َقاَل َفَأْیَن ُهَو َقاَل ِفي ِبْئِر َذْرَواَن َفَخَرَج ِإَلْيَها النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 .  واه البخاري ر)) . الشََّياِطيِن َفُقْلُت اْسَتْخَرْجَتُه َفَقاَل َلا َأمَّا َأَنا َفَقْد َشَفاِني اللَُّه َوَخِشيُت َأْن ُیِثيَر َذِلَك َعَلى النَّاِس َشرًّا ُثمَّ ُدِفَنْت اْلِبْئُر 

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت َآاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِحَر َحتَّى َآاَن َیَرى َأنَُّه َیْأِتي النَِّساَء { : وفي روایة ثالثة
 السِّْحِر ِإَذا َآاَن َآَذا َفَقاَل َیا َعاِئَشُة َأَعِلْمِت َأنَّ اللََّه َقْد َأْفَتاِني ِفيَما اْسَتْفَتْيُتُه ِفيِه َأَتاِني َوَلا َیْأِتيِهنَّ َقاَل ُسْفَياُن َوَهَذا َأَشدُّ َما َیُكوُن ِمْن

الرَُّجِل َقاَل َمْطُبوٌب َقاَل َوَمْن َطبَُّه َقاَل َلِبيُد َرُجَلاِن َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد َرْأِسي َواْلآَخُر ِعْنَد ِرْجَليَّ َفَقاَل الَِّذي ِعْنَد َرْأِسي ِلْلآَخِر َما َباُل 
ْبُن َأْعَصَم َرُجٌل ِمْن َبِني ُزَرْیٍق َحِليٌف ِلَيُهوَد َآاَن ُمَناِفًقا َقاَل َوِفيَم َقاَل ِفي ُمْشٍط َوُمَشاَقٍة َقاَل َوَأْیَن َقاَل ِفي ُجفِّ َطْلَعٍة َذَآٍر َتْحَت 

َذْرَواَن َقاَلْت َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِبْئَر َحتَّى اْسَتْخَرَجُه َفَقاَل َهِذِه اْلِبْئُر الَِّتي ُأِریُتَها َوَآَأنَّ َماَءَها ُنَقاَعُة َراُعوَفٍة ِفي ِبْئِر 
 َفُقْلُت َأَفَلا َأْي َتَنشَّْرَت َفَقاَل َأمَّا اللَُّه َفَقْد َشَفاِني َوَأْآَرُه َأْن ُأِثيَر َعَلى َأَحٍد ِمْن اْلِحنَّاِء َوَآَأنَّ َنْخَلَها ُرُءوُس الشََّياِطيِن َقاَل َفاْسُتْخِرَج َقاَلْت

 .  رواه البخاري))!!! النَّاِس َشرًّا 
 ).م 1996-1917(الغزالي المعاصر:  هذه الروایات وُینكر

وهو من . وآيل وزارة األوقاف األسبق. نكرها، الشيخ عبد اهللا أبو عيد ُأوآذلك. ]م1905 - م 1847 [.محمد عبدهُأنكرها اإلمام و
//25/7انظر مقاله في جریدة المساء التي صدرت بالقاهرة في } ُسحر النبي { القلة النادرة بين العلماء الذین ُینكرون حدیث 

مع العلم بأن اهللا یقول . روایة وُمخالفا لآلیةالكثير الذي جاءت به ال. و . و . و . و .  و .هـ1422 جمادى األولى 4= م 2001
 :للنبي في القرآن الكریم

 َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه َیْعِصُمَك ِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َلا َیْهِدي اْلَقْوَم 
 .المائدة) 67(اْلَكاِفِریَن

 . !!!.سحره َلِبيُد ْبُن اْلَأْعَصِم:ومع ذلك یقول البخاري وغيره
 . ؟ !!!  من الناس –أوليس َلِبيُد ْبُن اْلَأْعَصِم : ونسأل 

ٍن َعْن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن َقاَل َرَأْیُت ِفي َحدََّثَنا ُنَعْيُم ْبُن َحمَّاٍد َحدََّثَنا ُهَشْيٌم َعْن ُحَصْي:  رجم القرد الزاني روایة ما هو أخطر وهناك
 ) 3560(حدیث رقم !!!. رواه البخاري . } اْلَجاِهِليَِّة ِقْرَدًة اْجَتَمَع َعَلْيَها ِقَرَدٌة َقْد َزَنْت َفَرَجُموَها َفَرَجْمُتَها َمَعُهْم 

ُیْلُقوَن * َتَنزَُّل َعَلى ُآلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم * ُئُكْم َعَلى َمْن َتَنزَُّل الشََّياِطيُن  َهْل ُأَنبِّ : :اهللا یقول في القرآن الكریم   :   ونسأل الدآتور
 . من الشعراء)223(و ) 222(و) 221: (آیة رقم .☯السَّْمَع َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَن 

 !!!.؟؟؟...هي أموال الزآاة من غير إذنحتى ینزل عليه الشيطان ویأخذ من األمانات التي عنده و] أفاك َأثيم [ فهل أبو هریرة 
 :، وآتاب ابن عساآر608 /2: أنه جاء في آتاب سير أعالم النبالء   والعجيب

 : 71/266، طبعة إحياء التراث ]  تاریخ دمشق   [ 
زم للجمهور وهناك دليل من البخاري علي تدليس أبى هریرة وهو ُمل...! ] .أبو هریرة آان ُیدلس :  یقول إمام الحدیثُشعبة 

 :باعتبار أنه أصح آتاب بعد آتاب اهللا آما یزعمون
َحدََّثَنا َأُبو اْلَيَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهِريِّ َقاَل َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم َأنَّ َأَباُه  {: قال البخاري
 َأْخَبَر َمْرَواَن َأنَّ َعاِئَشَة َوُأمَّ َسَلَمَة َأْخَبَرَتاُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َآاَن ُیْدِرُآُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه َعْبَد الرَّْحَمِن

ِث ُأْقِسُم ِباللَِّه َلُتَقرَِّعنَّ ِبَها َأَبا ُهَرْیَرَة َوَمْرَواُن َیْوَمِئٍذ َعَلى اْلَمِدیَنِة َفَقاَل َأُبو ُثمَّ َیْغَتِسُل َوَیُصوُم َوَقاَل َمْرَواُن ِلَعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اْلَحاِر
ْرٌض َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن ِلَأِبي ُهَرْیَرَة ِإنِّي َبْكٍر َفَكِرَه َذِلَك َعْبُد الرَّْحَمِن ُثمَّ ُقدَِّر َلَنا َأْن َنْجَتِمَع ِبِذي اْلُحَلْيَفِة َوَآاَنْت ِلَأِبي ُهَرْیَرَة ُهَناِلَك َأ

َذاِآٌر َلَك َأْمًرا َوَلْوَلا َمْرَواُن َأْقَسَم َعَليَّ ِفيِه َلْم َأْذُآْرُه َلَك َفَذَآَر َقْوَل َعاِئَشَة َوُأمِّ َسَلَمَة َفَقاَل َآَذِلَك َحدََّثِني اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َوُهنَّ َأْعَلُم 
) 1791(حدیث رقم }َقاَل َهمَّاٌم َواْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َآاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َیْأُمُر ِباْلِفْطِر َواْلَأوَُّل َأْسَنُد َو

واألمثلة علي ] . ؟[!!!َعاِئَشَة َوُأمَّ َسَلَمَة  : وليس . بَّاٍس اْلَفْضُل ْبُن َع: معنى ذلك أن الذي قال له هذا الكالم .ترقيم فتح الباري 
 .!. تدليسه آثيرة 

 :]المستحيل حدوثه [وعلي فرض صحة هذا الكالم 
 . ؟... ما الفائدة من مقالك هذا

 .؟ .!!!هل ليعيش الناس في سلبية أآثر مما نحن فيه ونكون محل سخریة العالم
 .اة الحياةعلي مواقع اإلنترنت وعلي قن[
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 !!. ].؟...فهل یستطيع أحد أن یرد
 :  رونسأل الدآتو

 !!!.  هل من السنة أن ُیفرط  الُمْؤتمن في أمانة الغير ویعطيها لسارق ؟؟؟
أم یحرر له الضابط محضر !؟!؟!وهل إذا ُسرق أي مسلم وذهب إلي الشرطة یمكنه أن ُیحرر محضر ویتهم الشيطان بالسرقة ؟

 !.   ة أو الخانكة ؟إحالة إلي العباسي
ِإنَُّه َیَراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث َلا ...  :مع العلم بأن اهللا قال. وهل الشيطان یمكنه أن یتشكل في صورة إنسان ونراه بالعين

 .☯ .َتَرْوَنُهْم 
 . وما هو الدليل القرآني علي صدق ما تقول ؟

 تعليم الشيطان علي أبى هریرة فقط  بل تعداه إلي بعض صحابة رسول اهللا آما لم یقتصر أمر: للدآتور أحمد عمر هاشم: ونقول
وأخري علي !!! .تقول الروایات متهمين الصحابة بالجهل  والشيطان بالعلم ، والشيطان الُمعلم جاء مرة علي هيئة فيل بزلومة

وفي جميع المرات ! . الخ ...ة قط  وهيئة  غول هيئة سنور، وجاء علي هيئة دابة شبه الغالم المحتلم بيد آلب ، وجاء علي هيئ
 :نذآر منهم )  البلح (یفاجيء الشيطان الصحابي ليسرق التمر 

 ، 20/162 ، 20/101 ، 51/ 20: انظر المعجم الكبير للطبراني . [علمه الشيطان آیة الكرسي وفضلها :  معاذ بن جبل -)1 (
   ]  .*7/109ي الدالئل  ، وانظر البيهقي ف1/563-وانظر مستدرك الحاآم 

 ] .*7/111: راجع دالئل البيهقي . [علمه الشيطان آیة الكرسي وفضلها :  أبو بریدة -) 2(
 1/562:  ، و المستدرك 2/590: ، ودالئل أبى نعيم 7/108: راجع دالئل البيهقي . [علمه الشيطان آذلك :  ُأبي بن آعب –) 3(

  .* 960:  ، والنسائي في اليوم والليلة 3/22:  شرح السنة  ، والبغوي في3/63: ، وصحيح ابن حبان 
، واحمد في 2880ح: ، والترمذي في سننه 2/599راجع ودالئل أبى نعيم : [علمه الشيطان آذلك :  أبو أیوب األنصاري –) 4 (

  ]  *10/397:  ، ومصنف ابن أبي شيبة 5934:  ، و المستدرك 4011:  ،و المعجم الكبير للطبراني 5/423: المسند 
 ] .*    6/323:  ، ومجمع الزوائد 19/263: راجع المعجم الكبير للطبراني :[علمه الشيطان آذلك :  أبو أسيد الساعدى –) 5(
ح :    ، وسنن أبى داود 3465 و3464 و 3229:   ح رقم : انظر سنن النسائي :[] علمه الشيطان آذلك :  زید بن ثابت –) 6(

:  ، وشرح السنة للبغوي 13874 ، 13873 ، 13871، 13870 ح رقم -7/154،155:  البيهقي الكبرى  ، وسنن2049: رقم 
  .*3/155:  ، ومعالم السنن للخطابي 2332: ح رقم -4/201: ، ومجمع البحرین 2376:ح رقم 

===================  
 :وذلك لألسباب اآلتية . المتدبرة آلیات القرآن الكریم تؤآد أن هذا الحدیث غير صحيح والقراءة

 .  الحق تبارك وتعالى یؤآد لنا في القرآن الكریم علي أن الشيطان هو العدو المبين لإلنسان  – 1
 .  ولقد نهانا القرآن عن إتباع خطوات الشيطان   – 2
 .  ویؤآد القرآن الكریم علي أن الشيطان ال یأمر بخير أبدا  وإنما یأمر بالفحشاء  والمنكر – 3 
  حتى فقد الذاآرة والنسيان من –5   وجميع أعمال الفساد واإلفساد للبشر في آل زمان ومكان من وسوسة الشيطان   – 4 

 .الشيطان   
 : وإليك البيان القرآني الذي نرى فيه ما سبق 

 .اإلسراء )53 (☯ْم ِإنَّ الشَّْيَطاَن َآاَن ِلْلِإنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًناَوُقْل ِلِعَباِدي َیُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َینَزُغ َبْيَنُه -) 1 (
 .الوسوسة بالشر والمراد هنا ُیفسد بتهييج الشر ، بين المؤمنين وغيرهم ليوقع العداوة والبغضاء بينهم = ومعنى النزغ 

 . یوسف )5 . (☯ِكيُدوا َلَك َآْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطاَن ِلْلِإنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن   َقاَل َیاُبَنيَّ َلا َتْقُصْص ُرْؤَیاَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَي -) 2( 
 . الزخرف ) 62 . (☯َوَلا َیُصدَّنَُّكْم الشَّْيَطاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن   -)3(

 .یس ) 60 . (☯وا الشَّْيَطاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َألم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َیاَبِني آَدَم َأْن َلا َتْعُبُد                       
 . فاطر ) 6 . (☯ ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّا ِإنََّما َیْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعيِر  -) 4(
َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُآَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإلَّا َأْن َتُكوَنا  َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي  )5 (

ا َذاَقا الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َفَدلَّاُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ* َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمْن النَّاِصِحيَن )20(َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمْن اْلَخاِلِدیَن
) (21 . (☯َیْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبيٌن 

 .راف األع)22
  یا أیها الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن َوَمْن َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَلا َفْضُل   -)  6(

 .لنور )21 . (☯ا َوَلِكنَّ اللََّه ُیَزآِّي َمْن َیَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَآا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبًد
 .البقرة )168 . (☯یأیها النَّاُس ُآُلوا ِممَّا ِفي اْلَأْرِض َحَلاًلا َطيًِّبا َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن    -) 7 (
 .البقرة )208 . (☯ها الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َآافًَّة َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن یا أی ) 8(

 .األنعام )142 . (☯ْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن َوِمْن اْلَأْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرًشا ُآُلوا ِممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ )9 (
 البقرة )268 . (☯الشَّْيَطاُن َیِعُدُآْم اْلَفْقَر َوَیْأُمُرُآْم ِباْلَفْحَشاِء َواللَُّه َیِعُدُآْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًلا َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم   ) 10 (
َطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َآاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى َفَأَزلَُّهَما الشَّْي    -) 11(

 .البقرة ) 36 . (☯ِحيٍن 
 .آل عمران )175 . (☯ْم َوَخاُفوِني ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ِإنََّما َذِلُكْم الشَّْيَطاُن ُیَخوُِّف َأْوِلَياَءُه َفَلا َتَخاُفوُه    -) 12 (
38 . ( ☯ َوالَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِرَئاَء النَّاِس َوَلا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَلا ِباْلَيْوِم اْلآِخِر َوَمْن َیُكْن الشَّْيَطاُن َلُه َقِریًنا َفَساَء َقِریًنا -) 13(
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 .النساء )
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُیِریُدوَن َأْن َیَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد        -) 14 (

 .النساء )60 . (☯َبِعيًدا ُأِمُروا َأْن َیْكُفُروا ِبِه َوُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیِضلَُّهْم َضَلاًلا 
 َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْلَأْمِن َأْو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اْلَأْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه  )15(

 .  النساء )83 . (☯َرْحَمُتُه َلاتََّبْعُتْم الشَّْيَطاَن ِإلَّا َقِليًلا ِمْنُهْم َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو
َما ِإنَّ*   َیاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَأنَصاُب َواْلَأْزَلاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن     -) 16(

َوَأِطيُعوا * ُیِریُد الشَّْيَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَیُصدَُّآْم َعْن ِذْآِر اللَِّه َوَعْن الصََّلاِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهوَن
 .المائدة )92) (91) (90 . (☯ َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموا َأنََّما َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبَلاُغ اْلُمِبيُن   َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا َفِإْن-) 17(اللََّه 

  .األنعام)43 . (☯ َفَلْوَلا ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَزیََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن َما َآاُنوا َیْعَمُلوَن  -)18 (
َقاَل َأَرَأْیَت ِإْذ َأَوْیَنا ِإَلى الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِني ِإلَّا الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُآَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا   -) 19 ( 
 .الكهف )63 . (☯
اِتَنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْيِرِه َوِإمَّا ُینِسَينََّك الشَّْيَطاُن َفَلا َتْقُعْد َوِإَذا َرَأْیَت الَِّذیَن َیُخوُضوَن ِفي آَی  -) 20 (

 . األنعام )68 . (☯َبْعَد الذِّْآَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 
19 . (☯ِه ُأْوَلِئَك ِحْزُب الشَّْيَطاِن َأَلا ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُهْم اْلَخاِسُروَن     اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم الشَّْيَطاُن َفَأنَساُهْم ِذْآَر اللَّ -) 21( 
 .المجادلة )

ْوآِتِهَما ِإنَُّه َیَراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه  َیاَبِني آَدَم َلا َیْفِتَننَُّكْم الشَّْيَطاُن َآَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكْم ِمْن اْلَجنَِّة َینِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَیُهَما َس    -) 22 (
 . األعراف )27 . (☯ِمْن َحْيُث َلا َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء ِللَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن 

 .األعراف )175 . (☯ُه الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمْن اْلَغاِویَن  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَع ) 13(
ِإنَّ الَِّذیَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمْن الشَّْيَطاِن )200( َوِإمَّا َینَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم  -) 24 (

 . األعراف ) 202 . (☯َوِإْخَواُنُهْم َیُمدُّوَنُهْم ِفي الَغيِّ ُثمَّ َلا ُیْقِصُروَن )201(ُهْم ُمْبِصُروَنَتَذآَُّروا َفِإَذا 
اِن َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم  ُیَغشِّيُكْم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َوُیَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِلُيَطهَِّرُآْم ِبِه َوُیْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَط ) 25(

 األنفال )11 . (☯َوُیَثبَِّت ِبِه اْلَأْقَداَم 
ى َعِقَبْيِه َوِإْذ َزیََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقاَل َلا َغاِلَب َلُكْم اْلَيْوَم ِمْن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم َفَلمَّا َتَراَءْت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَل  ) 26 (

 . األنفال ) 48 . (☯َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما َلا َتَرْوَن ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َواللَُّه َشِدیُد اْلِعَقاِب 
42 . (☯َر َربِِّه َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن  َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج ِمْنُهَما اْذُآْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْآ ) 27(
 .یوسف )
 َوَرَفَع َأَبَوْیِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َیاَأَبِت َهَذا َتْأِویُل ُرْؤَیاي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ  ) 28(

 السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمْن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َیَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َأْخَرَجِني ِمْن
 یوسف ) 100 (☯
 َوَعَدُآْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َآاَن ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن ِإلَّا َأْن  َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْلَأْمُر ِإنَّ اللََّه ) 29 (

ُت ِبَما َأْشَرْآُتُموِني ِمْن َقْبُل ِإنَّ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفَلا َتُلوُموِني َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّي َآَفْر
 . إبراهيم ) 22 . (☯الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 

 . الحجر )17 . (☯َوَحِفْظَناَها ِمْن ُآلِّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم )16( َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزیَّنَّاَها ِللنَّاِظِریَن ) 30(
 .النحل ) 63 . (☯َتاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَك َفَزیََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفُهَو َوِليُُّهْم اْلَيْوَم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم    -) 31(

 .النحل )98 . (☯يِم  َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمْن الشَّْيَطاِن الرَِّج -) 32 (
 . اإلسراء ) 27 . (☯  ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َآاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَآاَن الشَّْيَطاُن ِلَربِِّه َآُفوًرا   -) 33(

اِرْآُهْم ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأوَلاِد َوِعْدُهْم َوَما َیِعُدُهْم َ اْسَتْفِزْز َمْن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَش    -) 34 (
 . اإلسراء )65 . (☯ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَآَفى ِبَربَِّك َوِآيًلا )64(الشَّْيَطاُن ِإلَّا ُغُروًرا

َیاَأَبِت ِإنِّي َأَخاُف َأْن َیَمسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّْحَماِن َفَتُكوَن )44(اَن َآاَن ِللرَّْحَماِن َعِصيًّا َیاَأَبِت َلا َتْعُبْد الشَّْيَطاَن ِإنَّ الشَّْيَط   -) 35(
 . مریم )45(ِللشَّْيَطاِن َوِليًّا

 . طه )120 . (☯ا َیْبَلى  َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َیاآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك َل  -) 36 (
ُآِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَولَّاُه َفَأنَُّه ُیِضلُُّه َوَیْهِدیِه ِإَلى )3( َوِمْن النَّاِس َمْن ُیَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَیتَِّبُع ُآلَّ َشْيَطاٍن َمِریٍد   -) 37(

 . الحج )4 . (☯َعَذاِب السَِّعيِر 
 َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوَلا َنِبيٍّ ِإلَّا ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن ِفي ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَسُخ اللَُّه َما ُیْلِقي الشَّْيَطاُن ُثمَّ ُیْحِكُم    -) 38 (

َطاُن ِفْتَنًة ِللَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِميَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد ِلَيْجَعَل َما ُیْلِقي الشَّْي)52(اللَُّه آَیاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم
 .الحج )53 . (☯

ُسوُل َیاَربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا َوَقاَل الرَّ*  َلَقْد َأَضلَِّني َعْن الذِّْآِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَآاَن الشَّْيَطاُن ِلْلِإنَساِن َخُذوًلا -) 39 (
 . الفرقان )30) (29 . (☯اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا 

َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َیْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزیََّن َلُهْم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم   -) 40: (و الشيطان هو الذي یزین عمل السوء  
 . النمل )24 . (☯ْم َعْن السَِّبيِل َفُهْم َلا َیْهَتُدوَن َفَصدَُّه

َوَدَخَل اْلَمِدیَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن   -) 41( : ونبي اهللا موسي عندما  وقع في محظور القتل الخطًأ قال هذا من عمل الشيطان 
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ِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُموَسى َفَقَضى َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َیْقَتِتَلاِن َهَذا ِمْن ِشيَع
 . القصص ) 15 . (☯َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن 

 َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقْد َتَبيََّن َلُكْم ِمْن َمَساِآِنِهْم َوَزیََّن    -) 42: ( التى تصدهم عن سبيل اهللا واألمم السابقة زین لهم الشيطان أعمالهم
 . العنكبوت ) 38 . (☯َلُهْم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعْن السَِّبيِل َوَآاُنوا ُمْسَتْبِصِریَن 

 ☯ُعوا َما َأنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َآاَن الشَّْيَطاُن َیْدُعوُهْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اتَِّب   -) 43(
 . لقمان )21. (
 . فصلت ) 36 . (☯َو السَِّميُع اْلَعِليُم  َوِإمَّا َیْنَزَغنََّك ِمْن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُه   -) 44 (
 محمد) 25 . (☯ إِ نَّ الَِّذیَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم اْلُهَدى الشَّْيَطاُن َسوََّل َلُهْم َوَأْمَلى َلُهْم     -) 45(
 . (☯ْحُزَن الَِّذیَن آَمُنوا َوَلْيَس ِبَضارِِّهْم َشْيًئا ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوآَّْل اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنََّما النَّْجَوى ِمْن الشَّْيَطاِن ِلَي   -) 46(

 . المجادلة ) 10
 .الحشر )16 . (☯نِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن َآَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإنَساِن اْآُفْر َفَلمَّا َآَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإ   -) 47

 ُقْل َأَنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َلا َینَفُعَنا َوَلا َیُضرَُّنا َوُنَردُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا َبْعَد ِإْذ َهَداَنا اللَُّه َآالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّياِطيُن ِفي    -) 48(
 .األنعام )71 . (☯ َلُه َأْصَحاٌب َیْدُعوَنُه ِإَلى اْلُهَدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهَدى َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن اْلَأْرِض َحْيَراَن

30 . (☯ِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن  َفِریًقا َهَدى َوَفِریًقا َحقَّ َعَلْيِهْم الضََّلاَلُة ِإنَُّهْم اتََّخُذوا الشََّياِطيَن َأْو-) 49(
 .األعراف )

  :وختاما نقول
 قضایا العلم فغير جائز ، ألن في في قضایا الفكر جائز ، ألن قضایا الفكر تقوم علي االجتهاد ، أما االختالف ختالفاالإن 

واالختالف في الرأي یزید الود في .  دائما یولد االئتالف بين العقالءختالفاال ونؤآد علي أن. قضایا العلم تقوم علي حقائق العلم
 .   بين أولى األلباب، وهو مفقود مع من هم دون ذلكقضيةأي 

 .؟!!سؤال ُمهم جدا 
ردة في  رئيس جامعة األزهر السابق وأستاذ الحدیث ، أن ُینكر ویشجب وُیلغى المرویات الواأحمد عمر هاشم. د.یستطيع أ: هل

وغيرهما والتي آانت وال زالت هي مصدر الفتوى ] !!!. هـ 261 ت -هـ 206م[ وُمسلم ]  هـ 256 ت -هـ 194م [البخاري 
 !: بالقتل والتدمير والخراب  لشيوخ اإلرهاب فى الماضى والحاضر والمستقبل  وهما روایتان فقط 

 ....] . ى َیُقوُلوا َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه اُ ِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّ:    [    األولى 
 .وهذه الروایات ُتخالف آتاب اهللا ]  . َمْن َبدََّل ِدیَنُه َفاْقُتُلوُه: [ والثانية 

لو فعلت ذلك لكنت أعظم علماء المسلمين في الماضي والحاضر وفي المستقبل خاصة وأنك تشغل أآثر من ثالثين منصبا اآلن 
 ،.!.الیين العاطلين وعندنا م. ؟!!!

 طبقا لقواعد أهل الحدیث أنفسهم في الجرح المرویات لنقدم لك دراسة علمية موثقة ُتؤآد عدم صحة هذه ونحن علي استعداد
 . ؟.!!!ومن فضل اهللا یصعب عليهم ردها. ؟ . !!!والتعدیل 

[ یخ آانت بفتاوى مؤسسة علي هذه ونؤآد علي أن جميع أعمال اإلرهاب والقتل في مجتمعات المسلمين علي مدى التار
 .الواردة في ُآتب الحدیث ومن ُصنع البشر] الروایات 

================================= 
[ -] مم1945من  تبدأ[  التي وقعت بمصر في القرن العشرین والذي ث نذآر بعض األحداوعلي سبيل المثال وليس الحصر 

 ] :م 2000 بنهایة عام توانته
 .؟].!بفتوى بروایة [م 24/2/1945 ُقتل أحمد باشا ماهر في  *-) 1 (
أسرار حرآة الضباط [ حسين محمد أحمد حمودة في آتابه :  ویقول1946ُقتل الوزیر أمين عثمان  ، في ینایر  * -) 2 (

یؤدى التورط في وطلب منى محمود لبيب عدم تنفيذ عملية اغتيال أمين عثمان ،خشية أن ]  (( األحرار واإلخوان المسلمون 
تنفيذ عمليات االغتيال إلي آشف التنظيم السري للضباط وقال محمود لبيب إن تشكيال سریا آخر سينفذ القتل في هذا الخائن 

 .  ؟] .!بفتوى بروایة[وحدث ذلك .)).!!!
ُنسفت  آذلك محالت و * -) 4(م ، 1948وُنسفت دار وآالة حكومة السودان بشارع توفيق بوسط القاهرة  في یوليو  * -) 3(

 *  -) 6(وألقيت قنبلة شدیدة االنفجار علي محالت داود عدس بشارع عماد الدین ،  * -) 5(شيكوریل واوریكو بشارع فؤاد  ،  
 وُنسفت محالت بنزایون بميدان 

 القاهرة فنام نسفت محكمة استئ1949وفي ینایر  * -) 7. (ونسفت شرآة اإلعالنات الشرقية * مصطفي آامل ومحل جاتنيو 
بباب الخلق إلحراق المستندات التي ُضبطت في السيارة الجيب  والتي آانت تحوى أسماء أعضاء النظام الخاص  ، آل ذلك 

 ]بفتوى بروایة . [ م نفذها أعضاء النظام الخاص في جماعة اإلخوان المسلمين 1948اإلرهاب تم في عام 
م قتله أعضاء النظام الخاص في  جماعة اإلخوان 22/3/1948منزله بحلوان في  ، أمام روُقتل القاضي أحمد الخازندا)  * 8(

 المسلمين وآان قتله 
من حسن ألبنا  و الشيخ سيد سابق أحد شيوخ األزهر ، وبكى ألبنا بكاًء شدیدًا في االجتماع المنعقد بمنزل عبد ]. بفتوى بروایة [ 

أود وشى فين من المستشار حسن بك [ ان المسلمين  عقب الحادث وقال الرحمن ألسندي رئيس النظام الخاص في جماعة اإلخو
 . ؟]!الهضيبى 

ولقد ُزرت  أحد قادة النظام الخاص في منزله منذ أآثر من سبع سنوات من الذین . ؟!!!یخشى الناس وال یخشى اهللا : تعقيب 
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لماذا : وسألته ...!!!.] وبكيت لبكائه ... كاًء شدیدا وبكى ب[  وحاورته لمدة ثالث ساعات رساهموا في قتل القاضي أحمد الخازندا
 أنا : فقال !. هذا البكاء ؟

ِوأشهد أن هذا الرجل  تاب وأناب . ؟.!!!ماذا أقول لربى یم العرض عليه !!!. الذي جهزت السالح لقتل القاضي الخازندار 
أنظر العدد األول من سلسلة الحقائق [ متعه بالصحة م ، أسأل اهللا أن یبارك له فيما بقي من عمره  وی1926وهو من مواليد ..

 . ] ..عبد الفتاح عساآر : بالوثائق عن جماعة اإلخوان المسلمين تأليف 
/25/4 سيتي في نوُنسف منزل مصطفي النحاس باشا رئيس وزراء مصر السباق ورئيس حزب الوفد ، بجار د * -) 9 (

 . . ؟.!المة والنجاة ولكن اهللا آتب له الس] بفتوى بروایة [م 1948
 . ؟] .!بفتوى بروایة . [ بعد أن قذفه أحد شباب اإلخوان بقنبلة . م4/12/1948وُقتل سليم زآى حكمدار القاهرة في  * -) 12 (
اهللا أآبر : وهتف القتلة بعد قتله . م 1948وَقَتَل اإلخوان أحد شباب حزب مصر الفتاة  في قریة آوم النور في مارس  * -) 13(

 !.؟].بفتوى بروایة [  الحمد وهللا
قتله اإلخوان المسلمون ، ردا علي ]  بفتوى بروایة [م 28/12/1948وُقتل النقراشي باشا رئيس وزراء مصر في  * -) 14 (

 . ؟.!م 1948قيامه بحل جماعة اإلخوان المسلمين ، بعد ارتكابهم الكثير من جرائم اإلرهاب  عام 
م إلغراق نصف ُقرى مصر وُمدن الدلتا وآان ُمهندس هذه 1965القناطر الخيریة عام وخططوا لنسف آباري  * -) 15 (

أنظر .(( ؟.!وال عالقة لها بدین .اإلسالم منها بريء !. ؟] .بفتوى بروایة [الُخطط  وُمفتيها  سيد قطب وجميع هذه الخطط تتم 
 !. ؟)) .م 1965أمن دولة عليا لسنة ] 12[ملف القضية رقم 

بفتوى [ولكن اهللا سلم آانت . م 1954عام 26/10ومحاولة قتل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية باإلسكندریة ، في * -) 16 (
 ؟ ].!بروایة 

 .وهناك ثالث محاوالت أخرى لقتل جمال عبد الناصر *
يل الفيومي ، وآانت یقوم بها أحد عناصر شرطة رئاسة الجمهوریة بعد تجنيد اإلخوان له واسمه إسماع: األولى  *  -) 17(

سوف تتم في مطار القاهرة عند عودة الرئيس من موسكو ، ولكن یقظة رجال أمن الدولة البواسل حالت دون التنفيذ وتم القبض 
 .؟ !!!عليه متلبسا ومعه السالح قبل وصول الرئيس بـنصف ساعة 

إلي اإلسكندریة بواسطة   شحنات یتم تفجيرها من بعد هي تفجير القطار الذي یقل عبد الناصر من القاهرة : والثانية  * -) 18(
باستخدام أجهزة الالسلكي من علي بعد أآثر من آيلو متر ، ولكن یقظة رجال أمن الدولة البواسل حالت دون التنفيذ وُضبطت 

 ؟. !!!المتفجرات والجناة  قبل قيامهم بتنفيذ هذا العمل اإلجرامي 
د الناصر أثناء مرور رآبه من المعمورة إلي رأس التين لالحتفال بذآرى خروج الملك یوم هي اغتيال عب:والثالثة  * -) 19 (

أمام سراي المنتزه في المكان الذي أقيم فيه فندق شيراتون ] أندریا [ یوليو ، ووضعت مجموعة االغتيال األولي في محل 26
ي سيدي  بشر   وهي منطقة مزدحمة ویمكن اصطياد ف] بترو[اإلسكندریة اآلن ، ووضعت مجموعة االغتيال الثانية في محل 

الهدف بالبنادق والمدافع اآللية المعدة لذلك ، ولكن یقظة رجال أمن الدولة البواسل حالت دون التنفيذ وُضبطت المتفجرات 
 ؟. !!!والجناة  قبل قيامهم بتنفيذ هذا العمل اإلجرامي 

 .؟ ].!یة بفتوى بروا[وآان آل ذلك التخطيط الدموي .؟ . !!!
 .؟ .]!!!بفتوى بروایة [وحادث الفنية العسكریة آان .؟ ].!بفتوى بروایة [م 6/10/1981وُقتل السادات في یوم * _ ) 20 (
وُقتل المهندس سيد فایز عبد المطلب عضو النظام الخاص في جماعة اإلخوان المسلمين الذي قتله النظام الخاص  *  -) 21 (

   - عليه الصالة والسالم -له في منزله في ذآرى مولد النبي ] ُملغم [وذلك بإرسال صندوق حالوة نفسه عندما اختلف معهم ، 
وُقتل الدآتور محمد حسين الذهبي وزیر   * -) 22.(؟ .]!!!بفتوى بروایة . [م 20/11/1953فُنسف المهندس ومن معه في

 .؟]  .!!!بفتوى بروایة [ األوقاف األسبق في أبشع جرائم العصر 
 . ؟].!بفتوى بروایة [ وُقتل الدآتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب  * -) 23 (
 ؟ .!ولكن اهللا سلم ] بفتوى بروایة [ ومحاولة قتل الرئيس محمد حسني مبارك في أدیس أبابا آانت   * -) 24(
] بفتوى بروایة [  بالعجوزة آان  النيلشعلي آورني] ذبحا [ ومحاولة قتل الكاتب العالمي الكبير نجيب محفوظ ،  * -) 25(

 ؟ .!ولكن اهللا سلم 
 .؟ ] .!بفتوى بروایة [ وُقتل الكاتب والمفكر فرج فوده ، أمام مكتبه بمدینة نصر  * -) 26(

والدآتور   * -) 28(، . ؟.!!!اللواء حسن أبو باشا وزیر الداخلية السابق  * -) 27:( وآذلك محاوالت  قتل آل من   ***  
ومحمد صفوت الشریف وزیر  * -) 29(ي رئيس الوزراء السابق رئيس المجلس القومية المتخصصة اآلن ، عاطف صدق

الكاتب الصحفي مكرم حمد أحمد رئيس مجلس ) 31.(؟!!النبوي إسماعيل وزیر الداخلية السابق  * -) 30( ، . ؟.!!!اإلعالم 
ولكن اهللا سلم ] بفتوى بروایة[آل ذلك تم  .  ؟.!!الداخلية السابق واللواء حسن األلفي وزیر - ) 32(،. ؟.!!إدارة دار الهالل 

 . ؟.!ونجَّاهم وآتب لهم السالمة 
من رجال األمن المرآزي من بينهم خمسة ُضباط شرطة أثناء تأدیتهم مهام وظيفتهم ] 101[منهم ] 118[وتم  قتل *-)33 (

 أآتوبر 8حافظة أسيوط  في  صباح أول أیام عيد األضحى  یوم من األهالي آانوا في طریقهم لصالة العيد  بم] 17[والباقي 
وهم أبعد الناس عن إسالم اآلیة ألنهم من أتباع .؟] .!فتوى بروایة [ م الذي قامت به الجماعات اإلسالمية ُمعتمدین علي 1981

 .  ؟.!!دین الروایة المخالف لكتاب اهللا 
  ومذبحة ميدان -) 36. (؟.!!  ومجزرة شارع الهرم -) 35. (؟.!!قصر  في مجزرة األ-) 34 : (ةوَقْتل ُضيوف السياح*** 

 ]  بفتوى بروایة [ آان . ؟.!!التحریر  
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ال تزال هذه الروایات موجودة في ُآتب التراث وُتدرس ألبنائنا  وُیقال أنها من ] بفتوى بروایات :  [آل هذه األحداث ُخطط لها 
رجال الكهنوت في الجامعات وفي المؤسسات الدینية  والذین ]  رویان تكذیبا صریحاالم[ الصحيح ،  وأتحدى أن ُیكذب هذه 

وُمسلم ]  هـ 256 ت -هـ 194م [یحصلون علي مرتباتهم من دافعي الضرائب ال لشيء إال أن هذه المرویات وردت في البخاري 
 وغيرهما ، ] !!!. هـ 261 ت -هـ 206م[ 

 آتاب اهللا ، مع العلم أن هذه المرویات تكلفنا سنویا مالیين الجنيهات لحراسة المستهدفين ومن المستحيل إنكارها حتى وإن خالفت
ولو اتبعنا دین اآلیة الذي فيه الهدایة ، دین السالم والحب والمودة بين البشر ، لوفرنا مئات المالیين من الجنيهات ..؟ .!!!

 َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت  .؟.!!!اب الجامعات  وجميع العاطلين المنصرفة علي الحراسات لألفراد والمؤسسات  وتم تعيين شب
 من سورة قریش   ] 4-3[  آیة رقم ☯ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف* 
 آیة رقم ☯السََّماء َواَألْرِض َوَلـِكن َآذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َآاُنوْا َیْكِسُبوَن َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَآاٍت مَِّن  .
 . من سورة األعراف ] 96[
 .].؟!!! أن تتدبر هذه اآلیات بعيدا عن تأثير المرویات ئك عزیزي القاروأرج[ 

وال یستطيع أحد منهم الجهر بإنكارها خوفا من ] رهاب روایات فتاوى اإل[وأشهد أن الكثير من ُعلمائنا األفاضل ُیكذب و ُینكر 
 .ُدعاة اإلرهاب وناصروه الذین هجروا اآلیة واتبعوا الروایة الُمخالفة لآلیة] دین الروایة المخالفة لآلیة [ إرهاب أتباع 

  .؟.!ویتهمون ُآل من ُینكر هذه المرویات المخالفة لكتاب اهللا بأنه ُمنكر سنة
والجهل هو الزاد لفتاوى .وهذا من عالمات الجهل. إلسالم هو الثقافة السمعية والتعصب الدیني والعرقي وأخطر شيء علي ا

  .یارب...وسترك. ؟.!!اإلرهاب
 :ودائما صدق اهللا العظيم القائل 

 ]العنكبوت )51(آیة   [☯ .ْحَمًةَوِذْآَرى ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن َأَوَلْم َیْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْيِهْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَر 
 َوْیٌل ِلُكلِّ َأفَّا*ِتْلَك آَیاُت اللَِّه َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َفِبَأيِّ َحِدیٍث َبْعَد اللَِّه َوآَیاِتِه ُیْؤِمُنوَن 

َوِإَذا َعِلَم ِمْن آَیاِتَنا َشْيًئا اتََّخَذَها ُهُزًوا *رُّ ُمْسَتْكِبًرا َآَأْن َلْم َیْسَمْعَها َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب َأِليٍم َیْسَمُع آَیاِت اللَِّه ُتْتَلى َعَلْيِه ُثمَّ ُیِص*ٍك َأِثيٍم 
 ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب 

-6  اآلیات من ☯*وا ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْوِلَياَء َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ِمْن َوَراِئِهْم َجَهنَُّم َوَلا ُیْغِني َعْنُهْم َما َآَسُبوا َشْيًئا َوَلا َما اتََّخُذ*ُمِهيٌن 
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  ☯َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحيَن***
 ☯َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم*** 
 . م2003 /   یونيو 11 ، ربعاءاأل

 !.؟...لحمایتهم من االنضمام لجماعات اإلرهاب.یعرفه أوالدكوإذا نال هذا البحث رضا ك أرجو منك 
 .،،، لم فيه خير مصر وأمنها وسالمتها،واهللا الموفق

 ورجاء وُشكر - النصح بشرط- ولمن ُیخالفنى أشد -لمن یتفق معى فى الرأي...!. ُحبى واحترامى وتقدیرى ومودتى شدید 
= اهللا یرعاآم  . مع خالص ُشكر ابن عساآر المعاصر. وُدعاء ُمشاهدة موقعنا ونعرف رأیكم وأ رجو إهداء الموقع لمن ُتحب 

com.ebnasaker.www    
               com.asaker@ebnasaker = اميل الموقع 

- :com.@gmail5 assakerاميل آخر. 
 .  أن تكون الرسائل باللغة العربية وأرجو -

 ...واهللا الموفق 
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